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Då var det slut på sommaren för den här gången. Det har väl mest varit som det 
brukar ”växlande molnighet”, men en del riktigt fina dagar har vi ändå fått. 
Och även om de flesta önskar en fin höst med hög klar luft, så vore det bättre 
med regn i massor och en snörik vinter med tanke på de låga vattennivåerna. 

I det här numret av NIK-aren återger vi 
i ord och bild några av de arrangemang 
som anordnats under sommaren. Det 
har för andra året i rad ordnats cykel-
tävling i samband med den traditionella 
trivselkvällen. Likaså har det varit 
metartävling, byalunk och byavandring.

Vi har besökt Lerbäcksmarken, Kafé 
Qvarnån och Gläntan; en välkänd plats 
för alla som gått i Bergs skola. Många 
är det säkert som har minnen därifrån. 

Fotbollen har sin givna plats i tid-
ningen och NIK-aren var på plats när 
första hemmamatchen efter sommar-
uppehållet spelades. Tyvärr går det inte 
så bra för FK Silva, men fotbollen har en 
viktig social funktion och med mer trä-
ning kan laget säkert utvecklas positivt.

Ni kan också ta del av två äventyrares 
kajakfärd från Storsjön 
i Närkesberg ända till 
Östersjön. Tänk att det 
går att komma så långt 
vattenvägen via åar och 
sjöar, även om de vissa 
sträckor fick ”släpa” 
kajakerna – ungefär som 
vikingarna fick göra på 

sina färder dagens Istanbul.
Men alla arrangemang är inte slut 

i och med att sommaren är över. I höst 
blir det husförhör i Toltorps missionshus 
den 20 september, och i Bergsgården är 
det eftermiddagsdans den 15 oktober 
och vinprovning den 18 november.

Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com

Redaktion: Siw Adolfson 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com

Inger Falkenström 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se
Håkan Gustafsson 070-549 82 33 hakan.gustafsson@elektroskandia.se

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Inger Siw HåkanElisabeth

Tack!
NIK tackar alla som ställt upp i de olika 
arrangemangen, både funktionärer och be-
sökare. Utan er skulle det inte gå att ordna 
några aktiviteter! 

Ett stort tack också till byavandrings-
kommittén, med John och Anders Lind-
kvist i spetsen för allt arbete de lagt ner på 
byavandringarna genom åren och med en 
förhoppning om någon form av fortsättning.
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. 
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du 
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål 
för ditt skogsägande – Vi hjälper Dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

Med denna kupong får du:

Jaktradio, ammunition, stövlar, jakt-
ställ, vapenskåp m.m. dock ej vapen. 

Gäller t.o.m. 27/9 2017
Avser lagervaror och kan ej kombi-
neras med andra erbjudanden.

RABATT PÅ

PANG-ERBJUDANDE!

ALL JAKT20%
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Möjligen var det publikrekord när 
den 31: a Lerbäcksmarken hölls tra-
ditionsenligt den första lördagen i 
juli. Det var till och med så att glass 
och kaffebröd tog slut långt innan 
marknaden var över. Förutom att 
handla och lyssna på underhållning 
kunde man i år också se ett kyrko-
spel om reformationen.

För 500 år sedan, närmare bestämt den 
31 oktober 1517 spikade Martin Luther 
upp sina 95 teser på kyrkporten i 
Wittenberg, där han vände sig mot miss-
förhållanden inom den katolska kyrkan. 
Sveriges kung Gustav Vasa var inte 
sen att anamma Luthers idéer, vilket 
medförde att protestantismen infördes 
i landet. Den omfattande utveckling det 
ledde fram till sammanfattades i sju 
scener i det kyrkospel som framfördes 
under marknaden.

Husförhör
I en av dessa scener återgavs ett 
husförhör i Toltorp, där självklart 
närkesbergsbor deltog. Prästen (Håkan 
Falkenström) förhörde, assisterad av 

klockaren (John Lindkvist), byborna om 
deras läs- och skrivkunnighet, liksom 
om deras bibelkunskaper. Värst var 
det för den stackars pigan (Elisabeth 
Bergqvist) som fött en ”oäkting” och som 
därför blev hårt ansatt och fick i uppgift 
att läsa upp sjätte budet om att icke 
begå äktenskapsbrott.

I en annan scen diskuterade kören 
varför man skulle sjunga på latin. Jesus 
talade väl inte latin och nog förstår 
väl Gud svenska, ja till och med när-
kingska, var åsikter som framfördes på 
nämnda dialekt. 

Kyrkospel under 
Lerbäcksmarken

Klockaren (John Lindkvist) och Prästen (Håkan Falkenström) förhör pigan 
(Elisabeth Bergqvist) om hennes oäkta barn under husförhöret i Toltorp.

Martin Luther (Nicklas Oskarsson) protesterar 
mot bl.a. avlatshandeln i katolska kyrkan. 
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Den 29 juli vigdes Emma Isotalo och 
Magnus Bergvall av komminister Hans-
Eric Hägg.

Magnus är barnbarn till Margit 
Larsson som är närmaste granne till 
missionshuset i Närkesberg. Brudparet 
och dottern Stina heter alla tre Bergvall 
i efternamn efter bröllopet och de är 
bosatta i Ladugårdsängen i Örebro.

Sommargympa
NIK har ordnat sommargympa vid 
fyra tillfällen i sommar. De fyra 
passen har letts av Elisabeth 
Bergkvist.

Att det är bra för hälsan att hålla igång 
vet gänget på bilden som gympade 
på Björklundavallen den 10 juli. Det 
är dessutom extra roligt att röra på 
sig tillsammans till varierad musik, 
exempelvis Van Morrisons ”Brown Eyed 
Girl” och Shakin' Stevens ”You Drive Me 
Crazy”. 

Missionshusföreningen är glada 
att missionshuset används för 
gudstjänster, vigslar, dop med 
mera. 

I höst är det dags för ett nytt 
husförhör den 20 september – 
bäst att börja läsa på!
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Byalunken 2017
Vädret var inte det bästa när årets Gå, lunka, löp gick av stapeln den 6 augusti. Från 
några droppar vid start till ösregn under delar av loppet. Det var trots det 27 motio-
närer som kom till start, varav sju valde den milslånga sträckan, medan de flesta 
satsade på den kortare banan som var cirka tre kilometer lång.

Starten går. 

Segrare på långa sträckan: Jonas Helgesson 
på 44 minuter och 30 sekunder.

Segrare på korta sträckan: Elwin 
Falkenström på 17 minuter och 20 sekunder.
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se
Ring gärna före besök!

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

M   
R  

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se

Julmarknad i 
Lilla Folketorp!
Den 25 och 26 november kl 10-16

Varmt välkomna!
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Ring gärna för förfrågan eller bokning!
 Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

boka festen eller mötet på

Rymliga och välutrustade 
lokaler i trevlig omgivning. 
Läs mer om våra möjligheter 
på www.narkesberg.se.

BERGSGÅRDEN

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se
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Segraren i barnklassen Moa Li Glans i 
mammas famn.

Ken Lampa beredd vid vågen.

Metartävling
Den 7 juli hölls årets metartävling 
hos Ken Lampa vid Storsjön, dit ett 
trettiotal deltagare sökt sig. 

Det var nästan bara småfisk som nap-
pade och flera av deltagarna fick gå hem 
utan att ha dragit upp en enda fisk. Men 
stämningen var trots det uppåt och en 
del drog sig inte ens för att med kläder 
på ta sig ut i vattnet för att försöka 
dra upp en firre. Det största intresset 
tilldrog sig nog en bäver som helt lugnt 
simmade fram och tillbaka framför de 
metande. 

Segrade i barntävlingen gjorde 
treåriga Moa Li Glans (möjligen med 
lite hjälp av föräldrarna) med en fångst 
på 0,24 kilo och slog därmed segrarna i 
vuxenklassen: Björn Löfgren och Len-
nart Lindell. De två herrarna delade på 
första platsen, eftersom bådas fångst 
uppgick till 0,20 kilo.  

En nyfiken bäver simmar förbi. 
Foto: Joel Edfeldt10



Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate Håkan Hellberg

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter. 

Planen ger data om ex. virkesvolym, mål-
klasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsför-

slag för 10 år. Allt för att optimera innehavet 
ekonomiskt såväl som skogligt.

10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

Prisexempel:

Lennart Berglind   Tel: 0725-63 83 73

ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se
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Vädret visade sig från sin bästa sida 
när NIK anordnade cykeltävling 
och trivselkväll på Björklundaval-
len den 15 juli. Solen strålade ikapp 
med alla som kommit dit för att ta 
del av de aktiviteter som erbjöds.

Dagen inleddes med Byatrampet där 
drygt 60 cyklister med varierande erfa-
renhet deltog.

Deltagarna kunde välja mel-
lan tre olika sträckor: 44 km, 22 km 
och en sträcka på 3 km för barn. 

Största delen av sträckorna kördes på 
grusväg.

Före start fick deltagarna en nog-
grann genomgång av Jan Brohmée om 
vad som gällde generellt under tävlingen 
men även specifik information för 
respektive sträcka. Jan är den drivande 
kraften bakom Byatrampet och han läg-
ger ner mycket arbete på tävlingen. 

Stämningen var god bland cyklis-
terna både före start och efter målgång 
även om en del klagade över ”ont i ba-
ken” när de gått i mål. 

Snabbast på 44 km var Lars Carl-
berg och snabbast på 22 km var Lotta 
Bergvall. På den kortaste sträckan var 
Arvid Lindén allra snabbast.

Samtliga barn som deltog fick pris 
och dessutom lottades 30 priser ut 
bland de 55 vuxna deltagarna vilket var 
mycket uppskattat!

Kvällsaktiviteter
När cyklisterna efter väl förrättat värv 
fått förtäring (vilket ingick i startav-

Snart dags för start!  
Foto: Ann-Margret Lindkvist

Arvid Lindén pustar ut i skuggan efter att 
ha cyklat snabbast av alla på 3 km.

Heldag på 
Björklundavallen
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Årets trivselkväll lockade många besökare i den sköna sommarkvällen. 
Foto: Ann-Margret Lindkvist.

giften) så var det dags för trivselkväll! 
Där fanns allt ifrån potatisrullning till 
pilkastning mot ballonger, chokladhjul 
och lottförsäljning med kaffe som vinst 
där vissa hade mer lycka än andra.

När sedan hungern satte in gick det 
bra att förse sig med både korv och ham-
burgare direkt från grillen. En nyhet för 
året var att man även serverade pul-
led pork. En nyhet som visade sig vara 
väldigt populär!

Många av cyklisterna från Bya-
trampet stannade kvar efter målgång 
och prisutdelning och njöt av sommar-
kvällen.

Sångstund
Kvällen avslutades med sång i trädgår-
den hemma hos Karin Gemfors som bor 
granne med Björklundavallen. Det var 
blandade sommarsånger varvat med 
sånger som Karin skrivit själv. 

Karin har under sommaren spelat 
fröken Bock i uppsättningen av Karls-
son på taket på Lerbäcksteatern.

Förutom att Karin även ledde all-

sång så hade hon ett litet loppis på sin 
tomt där hon sålde färskt bröd.

En trevlig avslutning på en härlig 
dag!

Karin Gemfors ledde allsången 
med bravur.
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Dag 1: Start var redan bestämd till 
18 juli klockan 10.00 och inför en 
oväntat stor publik ger vi oss iväg i 
fint väder och medvind. Vid första 
lyftet i Gryt kollapsar kajak-
kärran direkt men efter att ha 
kliat oss lite i huvudet lagas den 
med silvertejp. Första lägret blir 
strax efter Björnhammar.

Dag 3: Startar med att paddla över sjön Lyren, som vi 
övernattat vid. Det visar sig dock att utloppet är precis 
bredvid inloppet i sjön, men vi tar det ändå som ett väl-
kommet avbrott från släpandet av kajaker bland stenar 
i Emmån. Den dåliga vattennivån gör att modet sjunker 
lite och vi väljer att för första gången kolla på kartan för 
att se vad vi har framför oss. Vi drar slutsatsen att det 
värsta är gjort.

Dag 2: Dagens motståndare gör sig 
snabbt påmind, då vi börjar med att 
passera en bäverdämning i Emmån. 
Färdvägen präglas sen av fällda träd 
och dåligt med vatten. Vi stöter också 
till slut ihop med vår motståndare, då 
bävern slår huvudet i Pauls kajak.

Dag 4: Efter att ha övernattat vid sjön Gryten pas-
seras Grytgöl. Där får vi goda nyheter: Hällestad är 
endast en timmes paddling bort och vi borde hinna 
fram innan affären stänger.  Fem timmar senare slår vi 
läger i Sonstorp efter att ha insett att vi aldrig kommer 
att passera Hällestad. För att hushålla med matförrå-
det blir det couscous och bearnaisesås till middag.

Dag 5: Efter en morgon med 
släpande av kajaker i ån, 
når vi större vatten och det 
är från och med nu endast 
paddling och lyft som gäl-
ler. Övernattar vid Bönnern 
strax utanför Finspång.

Från Storsjön till havet i kajak
Vi hade bestämt oss för att göra ett försök att nå Östersjön från Storsjön. Till 
vår hjälp hade vi två nyinköpta och fullpackade kajaker, en kajakkärra och 
tio uppbokade semesterdagar. För att inte resan skulle vara för detaljplane-
rad rådde kartförbud under förberedelserna, men ryktet sa att någon hade 
rott sträckan tidigare, så visst skulle det gå.

Sommarens semesterutmaning för Jonas Helgesson och Paul Göransson blev 
att försöka ta sig vattenvägen från Bergalandet vid Storsjön till Bråviken utanför 
Norrköping. Här får vi ta del av deras dagbok från färden.

GRYTGÖL

SONSTORP



Dag 6: Passerar Finspång. En reflektion 
är att finns det vattenfall så finns det en 
herrgård, ju större fall ju finare herrgård. I 
Finspång är det istället ett slott = långt lyft.

Dag 7: Paddling över sjön Glan. Vi får här vår 
första gös, den smakar bra trots att vi fick 
den vakuumförpackad och fryst av en mer 
framgångsrik fiskare.

Dag 8: Paddlar/går igenom 
Norrköping för att till slut nå 
Bråviken.  

Sammanfattningsvis blev paddlingsturen lite tuffare än vad vi båda räknat med främst på grund av 
lågt vattenstånd. Om det syns till kajaker längs sträckan brukar det vara i april fick vi lära oss längs 
vägen. Dock fick vi uppleva fantastisk natur som under första halvan av sträckan var nästan helt 
obebyggd. Vi blev väl bemötta längs hela sträckan och fick tips om dragställen, vattenpåfyllning 
och extraproviantering, vilket var guld värt.

Text och bild: Jonas Helgesson.

Dag 9: Vi når Kolmården där 
vi blir upphämtade.

En bäverdamm forceras 
vid Björnhammar.

Kanoterna måste släpas 
på grund av vattenbrist i Emmån.

Gösmiddag med kladdkaka vid sjön Glan.

FINSPÅNG

NORRKÖPING



Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Kontakta 
Irma Sandgren
0582-500 02, 0703-12 64 07 
irma@vissboda.com 

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I RÖDA KORSET 
LERBÄCKSKRETSEN
Vi jobbar för goda ändamål och 
har mycket kul. Hör av Dig och 
fråga mer om vad vi gör.
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Höstpremiär på Björklundavallen

Så var det dags för höstsäsongens 
första hemmamatch. Det var Kur-
diska FF som stod för motståndet, 
ett lag som håller till på den övre 
delen av tabellen, medan Silva för 
närvarande ligger trea från slutet. 

Matchen var från början jämn med bra 
spel från båda håll. I 23:e matchminu-
ten spräckte dock gästerna nollan. Silva 
höll trots det spelet ganska bra uppe ute 
på plan. Sedan trillade dock målen in 
med jämna mellanrum och slutsiffrorna 
skrevs till 0–6. Silva skulle behöva en 
riktig striker (målskytt). Dessutom var 
det stundtals lite rörigt i försvarsspelet.
 
Minskad spelartrupp
Nu ska man i ärlighetens namn säga att 
förutsättningarna långt ifrån har varit 
optimala för hemmalaget. Efter vårsä-
songen försvann 7–8 spelare från laget. 
Det handlade om ungdomar som anlänt 
som ensamkommande flyktingbarn och 
som nu har flyttat till andra orter i lan-
det. Det har varit osäkert om man över 
huvud taget skulle få ihop ett lag inför 
höstsäsongen.

Ett stort jobb av bland annat Björn Löf-
gren har dock gjort att det nu ser ut som 
att säsongen kan genomföras trots allt.

 När NIK-aren får en pratstund med 
hemmaspelaren Johan Wallin så tycker 
han att under rådande omständigheter 
var lagets prestation OK. Han nämner 
dels de många nya spelarna samt det 
faktum att laget bara har tränat till-
sammans vid ett tillfälle. Johan ser dock 
positivt på framtiden.

– Får vi bara ha samma lag och 
träna tillsammans så kan det bli riktigt 
bra, säger han avslutningsvis.

Silva-spelaren Johan Wallin med sina två 
största supportrar James och Noah.

Frispark eller inte? Det är frågan!
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– Reklambyrå med eget bokförlag

Byavandringar från 
solsken till regn
Årets byavandringar gick i Rude. Lör-
dagsvandringen började i solsken med 
ett mindre trafikkaos när 60 bilar skul-
le parkera i Källhult. Efter ett besök vid 
Södra Rudegruvan var det fika vid Rude 
skola där John och Anders Lindkvist 
berättade om skolan och byn. Årets enda 
skylt slogs ner vid Skoghem som revs 
2015. Dagen avslutades i trädgården 
hos Ingvar Karlsson där kyrkoherden 
Jimmy Åkerfeldt avslutade medan besö-

karna tittade på Ingvars gårdsmuseum. 
Ingvar är sjätte generationen på gården 
och har bott i Rude hela sitt 81-åriga 
liv. Han är ett levande uppslagsverk om 
trakten. 

Fler vandringar
Den andra vandringen gick till Rud-
torpet och Lilla Rude. Regnet upphörde 
precis innan vandringen och började 
igen efter avslutningen. Båda platserna 

www.bild-kultur.se • 0583-131 00 • info@bild-kultur.se

Över 100 personer samlades vid starten 
av byavandringen i Källhult.

Ingvar Karlsson i 
Rude har bidragit 

med mycket kunskap 
till årets vandringar.
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

var torp som blev gårdar när två systrar 
tog ut sitt arv från fädernegården. 
Besökarna gick eller åkte traktorvagn 
den gamla vägen mellan gårdarna. I 
Lilla Rude är de flesta husen borta men 
Rudtorpet är väl bevarat. 

På den tredje vandringen varierade 
vädret mellan duggregn och ösregn. 
Resor längs långa skogsvägar tog besö-
karna till Harabåtens gruvor och Hulta-
fallet. Vandringarna avslutades med 
att studera resterna efter ett försök att 
odla upp en stenig sluttning, en värdig 
avslutning på vandringen.

En epok slutar, en ny börjar
Det var också avslutning på epoken med 
byavandringar. Byavandringskommit-
tén har haft cirka 80 vandringar under 
36 år. Under dessa har de gått igenom 
hela Närkesberg, större delen två 
gånger. De senaste åren har det varit 
mer repetition av tidigare vandringar. 
Därför känner John och Anders att det 
är dags att sluta nu med flaggan i topp.

Helt kommer de inte att sluta. På 
något sätt blir det vandringar också 
kommande år. Hur är inte bestämt och 
förslag på upplägg är välkomna.

Södra Rudegruvan bröts på 1700-talet och är minst 12 meter djup.
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Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien 
16-25 februari 

2018

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning
Frisör Birgitta Berg
070-510 98 64 
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

Bryggan mellan kunskap och kultur sjuder 
av evenemang. Bio, konserter och tea-
terföreställningar är bara några exempel. 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se

Bryggan mellan kunskap och kultur sjuder 
av evenemang. Bio, konserter och tea-
terföreställningar är bara några exempel. 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se
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Alla barn som växte upp i Närkesberg i mitten av 1900-talet får ett nostal-
giskt skimmer i blicken när de hör talas om Gläntan. Den öppna platsen 
en bit in i skogen bakom Bergs skola (numera Bergsgården) där det lektes 
många olika lekar men där det även bedrevs undervisning i gymnastik och i 
det som då hette naturlära.

Lärarna i Bergs skola, bland andra 
Ulla Hjärtsjö och Carl Blees, som säkert 
många kommer ihåg från skoltiden, tog 
med sina klasser till Gläntan där de de-
lade ut olika uppgifter som skulle lösas. 
Det kunde till exempel vara att plocka 
ett visst antal blommor eller växter vars 
namn började på en specifik bokstav. 

Uppskattad lekplats
Men det lektes en hel del där också! 
Kurragömma var populärt, det fanns ju 
en hel skog att gömma sig i. 

På vintern gick det även ett skidspår 
genom Gläntan och många som åkte 
spåret passade på att ta en paus där, 
tända en eld och grilla korv. Eller dricka 
varm choklad som tagits med i termos 
och äta macka.

– När jag var liten tyckte jag att 
Gläntan var jättestor, berättar Björn- 
Erik Andersson som ofta var där. Nu-
mera inser jag att det inte var riktigt så.

Cykelspeedway
Några andra som roade sig i Gläntan 
var Hans Bergkvist, Lars Jansson, Åke 

Karlsson, Bertil och Åke Pettersson 
med flera som genomförde ”speedway-
tävlingar” där.

– Det var jättespännande, berättar 
Bernt Helgesson som var där och tittade 
på tävlingarna flera gånger. Man fick 
betala inträde och det såldes både pro-
gram och godis!

Programmen hade Åke Karlsson skri-
vit på sin pappas skrivmaskin som var 
placerad så högt upp att Åke fick stå på 
en stol för att nå upp till skrivmaskinen.

– De tog bra betalt! Godiset var 
mycket dyrare där än i affären, säger 
Bernt och skrattar.

”Speedwayförarna” hade även en 
depå vid sidan av Gläntan där de skru-
vade på sina cyklar. Vid ett tillfälle så 
behövdes det en skiftnyckel och Bernt 
fick då uppdraget att springa och hämta 
en hos bröderna Petterssons pappa som 
bodde i vaktmästarbostaden vid skolan.

– När jag kom tillbaka med skift-
nyckeln fick jag en halv sportkola som 
tack för hjälpen och den andra halvan åt 
en av förarna upp, berättar han avslut-
ningsvis.

…och drygt 60 år senare dricker han
 kaffe och äter bulle på samma plats.

Gläntan – en plats för nostalgi

I mitten av 1950-talet åkte Björn-Erik Andersson och hans 
mamma Britta skidor till Gläntan och grillade korv…
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Kafé Qvarnån – torsdagsfika i Berg
Det var 1991 som Kerstin och John Lindkvist tillsammans med några 
grannar köpte det gamla kapellet i Berg och startade Kafé Qvarnån.

Att det skulle bli kafé var självklart 
enligt Kerstin. 

– Ni känner väl igen det gamla ut-
trycket ”när en av oss dör ska jag öppna 
kafé”, säger hon och skrattar.

Efter några år tog Kerstin över drif-
ten av kaféet, men John, sonen Anders 
och sonhustrun Ann-Margret finns 
också med i verksamheten. 

– Allt ska vara hembakat. Det är 
liksom hela idéen, säger Kerstin och det 
är hon och Ann-Margret som bakar.

Krukförsäljning
Under många år såldes det frostsäkra 
blomkrukor i varierande storlek. Kerstin 

berättar om när en stockholmsfamilj var 
på besök. De fastnade för krukor som 
var ganska stora, men de rymdes inte i 
bilen. Då ryckte Kerstins bror Charlie 
in och sa att han skulle ombesörja att 
krukorna kom till Stockholm följande 
måndag. Stockholmarna blev naturligt-
vis förvånade och mycket tacksamma. 
Vad dom inte visste var att just denna 
måndag skulle Charlie till Stockholm på 
jobb!

Nu säljs liknande krukor på de stora 
byggvaruhusen och då går det inte att 
konkurrera längre. 

Många söker sig till kaféet på torsdagskvällarna.

Bo Gäfvert uppträder en gång varje sommar, 
vilket lockar storpublik varje gång.

Kerstin Lindkvist gör mackor 
inför kvällens försäljning.

Det konstnärliga inslaget står Berit 
Andersson och Anna Ruuska för.
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FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Närkesbergs Byaråd arrangerar:
Aktiviteter i Bergsgården
Söndag 15/10 kl 16:00–19:00
Eftermiddagsdans till Edwings orkester
Entré: 100 kr

Lördag 18/11 kl 19:00
Vinprovning + Pub
Sandra Walther guidar oss in i vinets 
hemligheter, följs av pub.
Pris: 350 kr inkl. tilltugg

Anmälan senast 6/10 till Susanne Qvick, 
0702-77 12 66, susanne.qvick@telia.com

Soppkvällar
Ät soppa, fika och umgås för 40 kr
5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, kl 16:00–18:30

Mer information och 
aktiviteter hittar du på 
www.narkesberg.se

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

VINNARE I 
NIK:S MEDLEMSLOTTERI! 

Maj  nr 69 Lennart Lindell

Juni  nr 62  Gudrun Haglund-Eriksson

Juli  nr 99 Björn Löfgren
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Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr • Seniorer 150 kr • Under 18 år 75 kr

Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Höst i Trädgården!
I butik från och med 25 september:

Solrosfrö, svenska äpplen och 
vår egen äppelmust! 

Höstextra i
 Plantskolan!  

Gäller ej nyinkommet 
och best. varor

20–50%

Fågelmat!
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